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MIERA A INTEGRÁL V SCIENTOMETRII 

Bc. Barbora Brettschneiderová 

Školiteľ: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. 

Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 04001 Košice 

Hirschov index, ako populárny scientometrický údaj, bol zavedený na evaluáciu vedeckých 
výstupov prominentných fyzikov. Od svojho zavedenia v roku 2005 začal byť postupne 
dominantný na poli scientometrie až do dnešných čias, keď sa aplikuje v takmer všetkých 
akademických oblastiach. Relatívne rýchlo si matematici uvedomili, že Hirschov index je 
špeciálny prípad Sugenovho integrálu vzhľadom na počítaciu mieru. Tento pohľad nám 
umožňuje využívať techniky neaditívnych mier a integrálov v snahe kompenzovať niektoré 
nedostatky Hirschovho indexu. V práci sa zaoberáme niekoľkými zovšeobecneniami 
Hirschovho indexu prostredníctvom adaptívneho kognitívneho integrálu a jeho modifikácie po 
vzore vlastnosti Hirschovho indexu a jeho reprezentácie pomocou Sugenovho integrálu. 
Ukážeme súvis týchto indexov s existujúcimi indexami z literatúry. Druhá časť práce popisuje 
myšlienku rozšírenia Hirschovho indexu prostredníctvom zovšeobecnených level mier, ktoré 
súvisia s aktuálnym výskumom podmieneného agregovania. 
 

Literatúra: 

1. Jin, L., Mesiar, R.: Cognitive integrals with its generalized and adapted forms, IEEE 
Trans. Fuzzy Syst. 26(4) (2018), 1960-1969. 

2. Jin, L., Mesiar, R., Stupňanová, A.: Sugeno integrals, Hα and Hβ indices: how to compare 
scientists from different academic areas, IEEE Trans. Fuzzy Syst. 28(4) (2020), 795-800. 
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PROBLÉM 3-ZAFARBITEĽNOSTI PRE VYBRANÉ TRIEDY GRAFOV  

Diana Švecová 

Školiteľ: RNDr. Mária Maceková, PhD. 

Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice 

Problém 3-zafarbiteľnosti patrí do triedy NP-úplných problémov, a to aj pre triedu grafov 
neobsahujúcich K1,3  ako indukovaný podgraf.  
Lozin a Purcell [1] ukázali, že problém 3-zafarbiteľnosti v triede grafov neobsahujúcich K1,3  a 
H ako indukované podgrafy je riešiteľný v polynomiálnom čase len ak graf H obsahuje 
najviac dva trojuholníky v každom z jeho komponentov. V prípade dvoch trojuholníkov 
uvádzajú nasledujúce výsledky: problém 3-zafarbiteľnosti je riešiteľný v polynomiálnom čase 
pre triedu grafov neobsahujúcich K1,3 , Φ1, resp. K1,3 , Φ3  ako indukované podgrafy. Maceková 
a Maffray [2] dokázali, že je riešiteľný v polynomiálnom čase aj v triedach grafov 
neobsahujúcich K1,3 , Φ2 , resp. K1,3 , Φ4  ako indukované podgrafy. 
 
V tejto práci ukážeme, že problém 3-zafarbiteľnosti je riešiteľný v polynomiálnom čase pre 
triedu grafov neobsahujúcich K1,3  a Φ5  ako indukované podgrafy. 

 
 

Obr. 1. Graf  K1,3  (vľavo) a graf  Φk (vpravo) 

Literatúra: 

1. V. Lozin, Ch. Purcell, Coloring vertices of claw-free graphs in three colors, Springer, 
2012. 

2. M. Maceková, F. Maffray, Polynomial cases of 3-coloring claw-free graphs, October 8, 
2019. 
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OD KRIVOSTI KU KĽUKATOSTI 

Miloslav Cisko 

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD. 

 Oddelenie matematickej analýzy, Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 
Jesenná 5, 04154 Košíce-Staré Mesto 

V tejto práci sa venujeme krivkám a najmä špeciálnej vlastnosti kriviek nazývanej kľukatosť. 
Teoretická časť práce obsahuje základné pojmy z teórie kriviek. Rozoberáme dĺžku krivky, 
reparametrizáciu a rôzne pojmy krivosti kriviek. V hlavnej časti sa zaoberáme doteraz 
známymi prístupmi k pojmu kľukatosť, ozrejmíme si dobré a zlé vlastnosti takto zavedených 
definícií a vytvoríme vlastnú definíciu tohto pojmu a uvedieme niektoré dôležité vlastnosti. 
Pre potreby tejto definície si priblížime aj pojem krivkového integrálu. V závere použijeme 
našu definíciu na výpočet kľukatosti niektorých vybraných kriviek a predstavu o tomto pojme 
podporíme grafmi vytvorenými pomocou programu Maple. 
 

Literatúra: 

1. Andrew Presley: Elementary Differential Geometry (2001) 

2. I. Kluvánek, L. Mišík, M. Švec: Matematika II. (1961) 

3. J. Škrášek, Z. Tichý: Základy aplikované matematiky II. (1986) 

4. G. Corach, H. Porta: Total Curvature of Non-Differentiable Curves (1987) 

5. Christian Bär: Elementary Differential Geometry (2010) 
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DISKRÉTNE MODELY POPULAČNEJ DYNAMIKY 

Patrik Šiška 

Školiteľ: Mgr. Jozef Kiseľák, PhD. 

Oddelenie matematickej analýzy, Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 
Jesenná 5, 041 54 Košice 

Práca čiastočne prezentuje súčasný stav problematiky diskrétnych modelov populačnej 
dynamiky. V prvej kapitole sme načrtli, pre naše potreby zjednodušenú teóriu diferenčných 
rovníc. V druhej kapitole práce analyzujeme najrelevantnejšie diskrétne modely populačnej 
dynamiky. Objektom tejto kapitoly je popis týchto diskrétnych modelov, analýza ich vlastností, 
pozitív a nedostatkov. V ďalšej časti práce sa zaoberáme maticovým zápisom teoretického 
Fibonacciho modelu dynamiky populácie králikov, jeho rozšírením, a to pomocou odstránenia 
zjednodušujúcich predpokladov a zovšeobecnenia pozorovaní, ktoré ilustrujeme na príkladoch 
lineárneho a nelineárneho modelu populačnej dynamiky. Ďalej sa zaoberáme popisom 
maticového modelu difúzie populácie za pomoci Kroneckerovho súčinu matíc. V záverečnej 
kapitole sme overili nadobudnuté vedomosti a postupy pre konštrukciu vlastného modelu 
dynamiky teoretickej populácie baktérií. Našim cieľom bolo a zároveň aj výsledkom je popis 
dynamiky spomínanej populácie využitím Kroneckerovho súčinu matíc. Výsledkom riešenia 
danej problematiky je úvahový, ale aj matematický opis problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť 
pri konštrukcii analogicky netriviálneho modelu dynamiky populácie. 

Literatúra: 

1. POSPÍŠIL, Zdeněk. Diskrétní deterministické modely. In HOLČÍK, Jiří, KOMENDA, 
Martin (eds.) a kol. Matematická biologie: e-learningová učebnice [online]. Brno: 
Masarykova univerzita, 2015. 226 s. ISBN 978-80-210-8095-9. Dostupné na 

2. POSPÍŠIL, Zdeněk. Maticové populační modely. In HOLČÍK, Jiří, KOMENDA, Martin 
(eds.) a kol. Matematická biologie: e-learningová učebnice [online]. Brno: Masarykova 
univerzita, 2015. 142 s. ISBN 978-80-210-8095-9. Dostupné na 
https://www.math.muni.cz/~pospisil/MathBio/MatPopMod.pdf 

3. Pienaar, Elsje. (2018). Multifidelity Analysis for Predicting Rare Events in Stochastic 
Computational Models of Complex Biological Systems. Biomedical Engineering and 
Computational Biology. 9. 117959721879025. 10.1177/1179597218790253. Dostupné na 

4. TKADLEC, Emil. Populační ekologie: struktura, růst a dynamika populací. Olomouc: 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2149-0. 
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MODELOVANIE ŠTRUKTÚRY ÚROKOVÝCH MIER 

Zuzana Dvorčáková 

Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD. 

Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice  

V práci modelujeme vývoj spotových úrokových mier bezkupónových dlhopisov pre rôzne 
maturity. Cieľom práce je preložiť krivku úrokových mier cez hodnoty, ktoré pozorujeme na 
trhu, a ktoré sú určené Národnou bankou Slovenska.  Prekladanie kriviek je uskutočnené 
pomocou Nelson-Siegelovho a Svensonovho modelu pre päť rôznych období.   
Výpočet prislúchajúcich parametrov krivky a ich modelovanie  je realizované prostredníctvom 
softvéru R. Výpočet je uskutočnený pomocou troch aproximačných metód, ktoré sú 
principiálne odlišné. Prvou z nich je metóda riešenia hrubou silou s názvom Mriežková metóda. 
Druhou je Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) metóda, ktorú zaraďujeme medzi 
gradientné algoritmy. Treťou je pravdepodobnostná metóda s názvom Simulované žíhanie. 
Výsledky, ktoré získame aplikovaním metód na Nelson-Siegelov a Svensonov model, sú 
následne ekonomicky interpretované pre každé zvolené obdobie.  
 
 
Literatúra: 

1. Svensson, L. E. (1994). Estimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992 - 
1994. Working Paper 4871, National Bureau of EconomicResearch 

2. Schich, S. T. (1997). Estimating the German term structure. Discussion paper 4/97. 
Frankfurt am Main: Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank. 
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CT-SÚVISLOSŤ GRAFOV A JEJ ZOVŠEOBECNENIA 

Bc. Daniela Matisová1  

Školiteľ: prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD. 1 

Konzultant: RNDr. Juraj Valiska, PhD.2 

1Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice 

2Katedra matematiky a teoretickej informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Technická univerzita v Košiciach, Němcovej 32, 042 00 Košice 

Nech G je 4-regulárny graf s predpísaným rotačným systémom (t.j. cyklickými poradiami 

v pevnej orientácii hrán okolo vrcholov v diagrame) a nech 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, 𝑒4 sú hrany incidentné s 

vrcholom v v tomto poradí podľa daného rotačného systému. Dvojice hrán 𝑒1, 𝑒3  a 𝑒2, 𝑒4 

nazývame CT-susedné v G. CT-cestou (ťahom) nazývame takú cestu (resp. ťah), v ktorej sú 

každé dve za sebou idúce hrany CT-susedné. 4-regulárny graf s daným rotačným systémom sa 

nazýva CT-súvislý, ak medzi ľubovoľnými dvoma jeho vrcholmi existuje CT-cesta.  

 

V tejto práci ukážeme, že v n-vrcholovom jednoduchom rovinnom 4-regulárnom grafe má 

najdlhšia CT-cesta najviac ak 𝑛 − 2 vrcholov a uvedieme konštrukcie grafov s CT-cestami 

s takýmto počtom vrcholov pre všetky 𝑛 ≥ 8. Ďalej ukážeme, že existuje nekonečná množina 

jednoduchých rovinných 4-regulárnych n-vrcholových grafov, kde najdlhšia CT-cesta má len 

8 vrcholov. V prípade, že najdlhšia CT-cesta má menej ako 8 vrcholov sme vyslovili 

domnienku (podporenú počítačovými simuláciami), že príslušných 4-regulárnych rovinných 

grafov je len konečne veľa; jej platnosť sme potvrdili pre najdlhšie 4- a 5-vrcholové CT-cesty. 

 

V práci tiež skúmame jednoduché 4-regulárne grafy tvorené jediným CT-ťahom (ďalej 

nazývané uzly) a ich CT-súvislosť. S podporou počítača sme dokázali, že najmenší uzol, 

ktorý nie je CT-súvislý, má 14 vrcholov, a na jeho základe skonštruovali nekonečnú triedu 

uzlov, ktoré nie sú CT-súvislé. 

 

Koncept CT-cesty resp. ťahu je možné rozšíriť aj pre neregulárne grafy s predpísaným 

rotačným systémom, ktoré majú minimálny stupeň aspoň 4 (zahrnutím podmienky, že dve 

zovšeobecnene-CT-susedné hrany nesmú byť súsledné v lokálnej rotácii hrán okolo ich 

spoločného vrchola); na rozdiel od štandardnej CT-susednosti, kde sa existencia CT-cesty 

medzi dvoma vrcholmi overí ľahko, nájsť zovšeobecnenú CT-cestu medzi dvojicou 

konkrétnych vrcholov už ľahké nie je. V systéme počítačovej algebry Maple sme 

implementovali procedúry pre testy zovšeobecnenej CT-súvislosti, ktoré sme použili pre 

nájdenie neregulárneho rovinného grafu, ktorý nie je zovšeobecnene-CT-súvislý, ako aj pre 

testy malých 5-regulárnych rovinných grafov. 
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